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ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΕΡΩΦΙΛΗ μοναχὴ 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ 

Ὢ κύρη μου, μὰ κύρη πλιὸ γιάντα νὰ σ’ ὀνομάζω 

κι ὄχι θεριὸν ἀλύπητο κι ἄπονο νὰ σὲ κράζω, 

πειδὴ περνᾶς στὴν ὄρεξη πάσα θεριὸ τοῦ δάσου, 

καὶ πλιὰ ἄγρια παρὰ λιονταριοῦ μοῦ ’δειξες τὴν καρδιά σου.

Θεριὸ λοιπὸ ἀνελύπητο παρὰ θεριὸ κιανένα,  

440 γιὰ ποιά ἀφορμὴ δὲν ἔσφαξες τὴν ταπεινὴ κ’ ἐμένα; 

Μὰ κεῖνο ποὺ δὲν ἔκαμε τὸ χέρι τ’ ἄπονό σου 

θέλω τὸ κάμει μόνια μου κιὰς μὲ τὸ στανικό σου, 

γιατὶ δὲ μοῦ ’ναι μπορετό, μηδὲ ποτὲ τυχαίνει, 

μιὰν ὥρα ἀποὺ τὸ ταίρι μου νὰ ζῶ ξεχωρισμένη. 

445 Ταίρι ἀκριβό μου καὶ γλυκύ, φῶς καὶ παρηγοριά μου, 

καὶ πῶς σὲ βλέπου τσῆ φτωχῆς τὰ μάτια τὰ δικά μου, 

καὶ μ’ ὅλο τοῦτο δύνουνται τὰ μέλη μου καὶ ζιοῦσι, 

τ’ ἀμμάτια μου καὶ βλέπουσι, τὰ χείλη καὶ μιλοῦσι; 

Πάντα, ἀκριβέ μου, ταίρι μου, μ’ ἔθρεφεν ἡ θωριά σου∙ 

450 τώρα στὸν Ἅδη τὴ φτωχὴ μὲ βάνει ἡ ἀσκημιά σου, 

κι ἀλλοῦ τ’ ἀμμάτια μου, ὢχ ὀϊμέ, στανιό τως συντηροῦσι, 

γιατὶ ἔτσι σὰ σ’ ἐκάμασι τρέμου νὰ σὲ θωροῦσι. 

Πανάρετέ μου ἀφέντη μου, ποῦ ’ν’ τὰ πολλά σου κάλλη, 

ποῦ κείνη ἡ νόστιμη θωριὰ καὶ πάσα χάρη σου ἄλλη; 

455 Ποῦ ’ναι τὰ μάτια τὰ γλυκιά, ποιόν ἄπονο μαχαίρι 

σοῦ τά ’βγαλε κ’ ἐτύφλωσεν ἐμέ, ἀκριβό μου ταίρι; 

Στόμα μου νοστιμότατο καὶ μοσκομυρισμένο, 

βρύση ὁλωνῶ τῶν ἀρετῶ, ζαχαροζυμωμένο, 
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γιάντα τὰ πλουμισμένα σου καὶ τὰ γλυκιά σου χείλη 

460 τὴ δούλη σου δὲν κράζουσιν, ὀϊμέ, τὴν Ἐρωφίλη; 

Γιάντα σωπᾶς στὸν πόνο μου, γιάντα στὰ κλαήματά μου 

δὲ συντυχαίνεις δυὸ μικρὰ λόγια σ’ παρηγοριά μου; 

Μὰ δίχως γλώσσα ἀπόμεινες καὶ πῶς νὰ μοῦ μιλήσεις, 

πῶς τὴν πολλὰ βαρόμοιρη νὰ μὲ παρηγορήσεις;  

465 Πῶς νὰ μοῦ παραπονεθεῖς, πῶς νὰ μοῦ πεῖς «ψυχή μου, 

γιὰ σένα μόνο θάνατον ἐπῆρε τὸ κορμί μου;» 

Κ’ ἐσᾶς, χεράκια μου ἀκριβά, ποιά χέρια ἀποκοτῆσα 

κι ἄπονα ἀποὺ τὸ δόλιο σας κορμὶ σᾶς ἐχωρίσα; 

Χέρια, ποὺ σᾶς ἐτύχαινε σκῆπτρο νὰ σᾶς βαραίνει 

470 καὶ μοναχὰ νὰ δίδετε νόμο στὴν οἰκουμένη! 

Γιὰ ποιά ἀφορμὴ δὲν πιάνετε τὰ χέρια τὰ δικά μου, 

γιάντα στὸ στῆθος σπλαχνικὰ κι ἀπάνω στὴν καρδιά μου 

δὲν γγίζετε, ν’ ἀλαφρωθεῖ, τσὶ πόνους τση νὰ χάσει, 

κ’ ἐτούτη τὴν τρομάρα τση τὴν τόση νὰ σκολάσει; 

475 Καὶ σύ, καρδιὰ ἀντρωμένη μου, τοῦ πόθου φυλαχτάρι, 

ποιόν ἦτο κεῖνο τ’ ἄπονο κι ἀγριότατο λιοντάρι 

ποὺ σ’ ἔβγαλε ἐκ τὸν τόπο σου κ’ αἱματοκυλισμένη 

τ’ ἀμμάτια μου νὰ σὲ θωροῦ μ’ ἔκαμε τὴν καημένη; 

Καρδιά μου ἀγαπημένη μου, γλυκότατη καρδιά μου, 

480 πόσα τοῦ πόθου βάσανα εἶχες γιὰ ὄνομά μου! 

Πάντά ’ζιες μ’ ἀναστεναμοὺς κ’ ἐθρέφουσου μὲ πρίκες, 

κ’ εἰς τό ’στερο ἀνασπάστηκες κ’ ἐκ τὸ κορμί σου βγῆκες, 

γιὰ νὰ μπορῶ τριγύρου σου νὰ δῶ πὼς εἶν’ γραμμένο 

τ’ ὄνομα τσ’ Ἐρωφίλης σου τὸ πολυαγαπημένο. 

485 Ὤφου, πρικύ μου ριζικὸ κι ἀντίδική μου μοίρα, 

πόσα γοργὸ μ’ ἐκάμετε νύφη γιαμιὰ καὶ χήρα! 

Μοίρα κακὴ γιὰ λόγου μου, κομπώτρα κι ὀχθρεμένη, 
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σ’ ποιό τέλος μ’ ἐκατάφερες τὴν πολυπρικαμένη! 

Ποιό πράμα μ’ ἄξωσες νὰ δῶ, ποιά πρίκα νὰ γνωρίσω, 

490 ποιά παιδωμή, ποιό βάσανο, ποιόν πόνο νὰ γροικήσω! 

Ποῦ κεῖνα πού ’λεγες τοῦ νοῦ, ποῦ κεῖνα ποὺ ἀπὸ σένα 

τ’ ἀμμάτια μου ἀνιμένασι νὰ δοῦσι τὰ καημένα; 

Χαρὲς περίσσες μοῦ ’τασσες, καὶ πρίκες μὲ γεμώνεις∙ 

ζήση κι ἀνάπαψη πολλή, καὶ θάνατο μ’ ἀξώνεις. 

495 Λαμπρὸ τὸν ἥλιο μοῦ ’δειξες κ’ ἔλπιζα καλοσύνη, 

μὰ τὸ ζιμιὸ θαμπώθηκε κι ἄγριος καιρὸς ἐγίνη. 

Χρουσὸ στεφάνιν ἔβαλες ἀπάνω στὴν κορφή μου, 

κι ὄφης ἐγίνηκε ζιμιὸ κ’ ἐπῆρε τὴ ζωή μου∙ 

πολλὴ δροσὰ μ’ ἐπότισες, μά ’το φαρμακεμένη 

500 κι ὀλπίζοντας πὼς θρέφομαι, μένω θανατωμένη. 

Τὴν πόρτα τσῆ Παράδεισος μ’ ἄνοιξες, κι ἀπὸ κείνη 

στὴν Κόλαση μ’ ἐπέρασες κι ἀλύπητα μὲ κρίνει. 

Ψευτὸ καλὸ μοῦ χάρισες κι ὡς ὄνειρον ἐχάθη, 

σὰ χόρτον ἐξεράθηκε, σὰ ρόδον ἐμαράθη∙ 

505 σὰν ἀστραπὴ ἧψε κ’ ἔσβησε κ’ ἔλυσε σὰν τὸ χιόνι, 

σὰ νέφαλον ἐσκόρπισε στὸν ἄνεμο, σὰ σκόνη. 

Μὰ δὲ φυρᾶς τὰ πάθη μου, δὲ μοῦ λιγαίνεις πρίκα, 

κ’ οἱ κρίσες μου κ’ οἱ πόνοι μου παντοτινοὶ ἐγενῆκα∙ 

καὶ πλιότερη τὴν παιδωμὴ γιὰ νά ’χω καὶ τὰ βάρη, 

510 τὰ πάθη μου δὲν ἔχουσι νὰ μὲ σκοτώσου χάρη. 

Μὰ κεῖνο ποὺ δὲ δύνεται τόσος καημὸς νὰ κάμει, 

θέλει τὸ κάμει ἡ χέρα μου καὶ τὸ μαχαίρι ἀντάμι∙ 

στὸν Ἅδην ἂς μὲ πέψουσι, κι ὁ κύρης ἄπονός μου, 

τὴ βασιλειά του ἂς χαίρεται καὶ τσὶ χαρὲς τοῦ κόσμου. 

515 Στῆθος μου κακορίζικο, καρδιά μου πρικαμένη, 

πόσά ’τονε καλύτερο ποτέ μου γεννημένη 
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στὸν κόσμο νὰ μὴν εἶχα ’σται, πόσά ’τονε καλλιά μου, 

λάμψη ἥλιου νὰ μὴ δούσινε τ’ ἀμμάτια τὰ δικά μου. 

Τὸ πνέμα σου, Πανάρετε, ταίρι γλυκότατό μου, 

520 παρακαλῶ σε νὰ δεχτεῖ τὸ πνέμα τὸ δικό μου, 

σ’ ἕνα νὰ στέκομέστανε τόπο, καὶ μιὰν ὁμάδι 

Κόλαση γὴ Παράδεισο νὰ γνώθομε στὸν Ἅδη.  

Πανάρετε, Πανάρετε, Πανάρετε, ψυχή μου, 

βούηθα μου τσῆ βαρόμοιρης καὶ δέξου τὸ κορμί μου. 

  

Ἐδῶ πιάνει τὸ μαχαίρι ὁποὺ ἤτονε στὸ βατσέλι καὶ 

σφάζεται καὶ πέφτει σκοτωμένη καὶ εἰς λιγάκιν ἔρχουνται 

οἱ κορασίδες τση γυρεύοντάς τηνε. 

 

Στυλιανός Αλεξίου & Μάρθα Αποσκίτη επιμ., Ερωφίλη, τραγωδία Γεωργίου 
Χορτάτση, Στιγμή, Αθήνα 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 


